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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

«…καί ἡ Τενέα δ’ ἐστί κώμη τῆς Κορινθίας,
 ἐν ᾗ τοῦ Τενεάτου Ἀπόλλωνος ἱερόν…»
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Ιωάννης Χρηστίδης 

Η αναφορά του Στράβωνα για την ύπαρξη 
ιερού του Απόλλωνα στην Αρχαία Τενέα, 
αποτελεί τη πρώτη σαφή μαρτυρία μνη-
μειακής αρχιτεκτονικής στην περιοχή, 
όπου σύμφωνα με τον μύθο μετοίκησαν 
Τρώες από την Τένεδο. Το 2019, κατά τη 
διάρκεια της συστηματικής ανασκαφικής 
έρευνας στην Αρχαία Τενέα, αποκαλύφ-
θηκε το πρώτο δημόσιο κτήριο της πόλης. 
Πρόκειται για ένα εκτεταμένο λουτρικό 
συγκρότημα του 2ου αι. μ.Χ., το οποίο 
έπειτα από επισκευές και παρεμβάσεις 
χρησιμοποιήθηκε μέχρι και τον 6ο αι. μ.Χ. 
Αρχιτεκτονικά στοιχεία που εντοπίστηκαν, 
είτε εντοιχισμένα στους τοίχους του μνη-
μείου, είτε κατά χώραν, καθώς επίσης και 
ένα αρχαϊκό φρέαρ και ένας αποθέτης 
σύγχρονος με αυτό, καταδεικνύουν την 
ύπαρξη πρωιμότερων κτηρίων στην εγγύ-
τητα των λουτρών.  Στο σύνολό τους, τα 
ανασκαφικά στοιχεία μαρτυρούν την ύ-
παρξη καλά οργανωμένης τοπικής κοινω-
νίας, η οποία χαρακτηρίζεται από αδιάλει-
πτη οικονομική ευμάρεια, από την Αρχαϊκή 
εποχή μέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα.
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Αρχα ία  Τενέα ,  2019-2020

Η περιοχή, όπου τα τελευταία χρόνια 
βρίσκεται σε εξέλιξη η συστηματική 
αρχαιολογική έρευνα της αρχαίας 
Τενέας από τη διεπιστημονική ομάδα 

της Δρος Έλενας Κόρκα, για πολλά χρόνια απο-
τέλεσε αντικείμενο ενδιαφέροντος πολλών περιη-
γητών1 οι οποίοι όριζαν την κοιλάδα μεταξύ Χιλιο-
μοδίου και Κλένιας ως τον τόπο που φιλοξενούσε 
τους ναούς, τα δημόσια κτήρια και το οικιστικό 
κέντρο της αρχαίας πόλης. Εντούτοις, η συστημα-
τική καλλιέργεια των εκτάσεων, η ανοικοδόμηση 
αλλά και η έντονη αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα 
εξάλειψαν τα ορατά ίχνη, αφήνοντας μόνον πε-
ριορισμένα διάσπαρτα θραύσματα αρχιτεκτονικών 
μελών. Για τον λόγο αυτό, οι πληροφορίες σύγχρο-
νων μελετητών2 για την τοπογραφία της αρχαίας 
πόλης ήταν μέχρι τώρα αποσπασματικές.
Ο εντοπισμός του οικιστικού, θρησκευτικού και 

πολιτικού κέντρου της αρχαίας Τενέας αποτέλεσε 
εξαρχής τον κυριότερο στόχο της αρχαιολογικής 
έρευνας. Η επισταμένη μελέτη και αξιολόγηση 
στοιχείων, που συλλέγονται από το ερευνητικό 
πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν το 
2018 στον εντοπισμό των πρώτων πολυτελών οικι-
στικών χώρων, που, όπως προκύπτει από τα ανα-
σκαφικά στοιχεία, ήταν στεγασμένοι, με θυραία 
ανοίγματα, οργανωμένοι γύρω από μικρές κλειστές 
αυλές-αίθρια. Ο μίτος άρχισε να ξετυλίγεται το 
2019 όταν εντοπίστηκε εκτεταμένο συγκρότημα 
λουτρικών εγκαταστάσεων, το οποίο αποδείχθηκε 
«κιβωτός» πληροφοριών για τη μνημειακή το-
πογραφία της αρχαίας Τενέας.

Τα ρωμαϊκά λουτρά της Τενέας 
Δυτικά των οικιστικών καταλοίπων εντοπίστηκε 
τμήμα λουτρικού συγκροτήματος Ρωμαϊκής εποχής 
(εικ. 1), ανεσκαμμένης έκτασης περίπου 1.100 τ.μ. 
Τα λουτρά της Τενέας φαίνεται ότι κατασκευά-
στηκαν στους αυτοκρατορικούς χρόνους3 και 
συγκεκριμένα λίγο πριν από τα μέσα του 2ου αι. 
μ.Χ. Στα χρόνια που ακολούθησαν πραγματοποιή-
θηκαν επισκευές και επεκτάσεις που τροποποίησαν 
την αρχική χρήση των χώρων.4 Η παρούσα εικόνα 
του μνημειακού συνόλου αποδίδει την τελευταία 
οικοδομική φάση της χρήσης του λουτρού κατά 
τον 5ο αι. μ.Χ., η οποία διατηρήθηκε μέχρι την 
εγκατάλειψη του χώρου στα μέσα του 6ου αι. μ.Χ. 
Οι χρονολογικές φάσεις οικοδόμησης των λουτρών 

της Τενέας προκύπτουν από συνδυασμό διαφόρων 
στοιχείων, όπως ο τύπος της τοιχοποιίας σε κάθε 
περίοδο, τα νομίσματα που εντοπίστηκαν στις 
θεμελιώσεις των τοίχων και η κεραμική τυπολογία 
της στρωματογραφίας.
Το έως τώρα ανεσκαμμένο τμήμα των λουτρών, 

πέραν των μνημειακών διαστάσεων, δείχνει ότι οι 
χώροι του είναι οργανωμένοι με αξονικότητα και 
δυνατότητα κλιμακούμενης θερμοκρασίας. Εντο-
πίζονται δύο βασικές πτέρυγες: α) οι υπόκαυστοι 
χώροι στα βόρεια και β) οι χώροι του κρύου 
λουτρού και της απόδυσης στα νότια. Περιμετρικά 
τους εντοπίζονται χώροι παροχέτευσης και απο-
χέτευσης νερού, praefurnia, καθώς και επιμέρους 
βοηθητικοί χώροι (εικ. 2).

Θερμά δωμάτια 
Στη βόρεια πτέρυγα, διαμορφώνονται σε διάταξη, 
κατά τον άξονα Α-Δ, τρεις χώροι (Δ1, Δ2 και Δ3), 
οι οποίοι στην αρχαιότητα ήταν θερμού λουτρού 
και επικοινωνούσαν μεταξύ τους (εικ. 2). Το δω-
μάτιο 1 στεγάζονταν πιθανότατα με θόλο, όπως 
υποδεικνύει το πάχος των τοίχων, η εγγεγραμμένη 
αψίδα και η λειτουργία του ως caldarium κατά την 
πρώτη περίοδο χρήσης του, με praefurnium στα 
ανατολικά. Στη δεύτερη οικοδομική φάση5 το 
praefurnium καταργήθηκε και το δωμάτιο τροπο-
ποιήθηκε και λειτούργησε ως tepidarium.
Κύριο χαρακτηριστικό της βόρειας πτέρυγας 

είναι οι δύο αψίδες που εντοπίζονται στο ανατο-
λικό και δυτικό δωμάτιο αντίστοιχα, στο εσω-
τερικό των οποίων διαμορφώνεται ρηχή δεξαμενή 
ύδατος (alveus). Αξιοσημείωτο είναι πως η αψίδα 
του δωματίου 3 επενδύεται εσωτερικά από μικρό-
τερη αψίδα, πιθανότατα για καλύτερη μόνωση.6 
Μεταξύ των δύο αψίδων εντοπίζεται σύστημα 
εντοίχιας θέρμανσης (intercapedo) από αερουλκούς 
σωλήνες (tubuli), προκειμένου να θερμαίνει τον χώ-
ρο αλλά και παράλληλα να συμβάλει στη μείωση 
των επιπέδων υγρασίας.7
Όλοι οι χώροι είχαν υποδαπέδιο σύστημα θέρ-

μανσης με ελεύθερους πεσσίσκους (υπόκαυστα) 
αλλά και εντοίχια θέρμανση από αερουλκούς σω-
λήνες τετράγωνης διατομής, εξυπηρετώντας ταυ-
τόχρονα στην εκτόνωση του θερμού αέρα και του 
καπνού από τον υπόκαυστο χώρο (εικ. 3). Τέλος, 
στο δωμάτιο 3 διατηρείται δεύτερη δεξαμενή ζε-
στού ύδατος (piscina calida/alveus) νοτίως της 

 [τ .5 .1 ]  Ι α νουάρ ιος /Απρ ίλ ιος  2021 Θέματα  Αρχα ιολογ ίας 7



Έλενα  Κόρκα  κ .ά .

8 Θέματα  Αρχα ιολογ ίας  [τ .5 .1 ]  Ι α νουάρ ιος /Απρ ίλ ιος  2021

1. Αρχαία Τενέα. Αεροφωτογραφία του ανεσκαμμένου λουτρικού συγκροτήματος.
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2. Σχέδιο του ρωμαϊκού λουτρού της αρχαίας Τενέας.
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Υδατόπυργος 
Χώρος 1 
Υδροδοτικές  
εγκαταστάσεις
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οποίας τον 4ο αι. μ.Χ. δημιουργήθηκε τρίτο prae-
furnium. Όλα τα δωμάτια έφεραν πήλινο δάπεδο 
(suspensura) με πλάκες στην επιφάνεια των οποίων 
διατηρούνται υπολείμματα ερυθρού και κυανού 
χρώματος. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τα 
μαρμαροθετήματα που βρέθηκαν, καθώς και τα 
σπαράγματα κονιάματος με ερυθρό χρώμα, μαρτυ-
ρούν την πολυτέλεια των τριών δωματίων.
Το μεσαίο δωμάτιο 2 αποτελούσε, κατά τις δύο 

πρώτες φάσεις, ενιαίο χώρο με το δωμάτιο 3 και 
λειτουργούσε ως caldarium με δικό του praefurnium 
στα βόρεια. Τον 5ο αι. μ.Χ. διαχωρίστηκε με με-
σοτοιχία και βηλόθηρο8 στα δυτικά που πιθανό-
τατα τροποποιήθηκε και λειτούργησε ως sudato-
rium, παρέχοντας υπηρεσίες υγρής εφίδρωσης.9 Η 
διαδικασία της υγρής εφίδρωσης, επιτυγχάνονταν 
μέσω του ύδατος που διοχετεύονταν από πήλινους 
κλειστούς κυλινδρικούς αγωγούς επί του καυτού 

δαπέδου, προκαλώντας την ανάδυση υδρατμών. Ο 
χώρος είναι πιθανό να διέθετε και κινητό εξο-
πλισμό. Η προσθήκη πιθανότατα κινητών ξύλινων 
θρανίων, διευκόλυνε την διαδικασία της υγρής 
εφίδρωσης, ενώ θα παρείχε ακόμη μεγαλύτερη 
άνεση στους επισκέπτες.
Στη νότια πτέρυγα βρίσκεται το apodyterium 

(Δ7). Πρόκειται για μια επιμήκη αίθουσα, έκτασης 
62 τ.μ., η οποία φαίνεται πως επεκτάθηκε τον 5ο αι. 
μ.Χ. Λειτουργούσε ως χώρος υποδοχής των επι-
σκεπτών και απόδυσης των ενδυμάτων τους. Από 
αυτήν οι επισκέπτες προωθούνταν στους υπόλοι-
πους χώρους των λουτρών. Διαθέτει περιμετρικό 
θρανίο στο εσωτερικό μέτωπο των τοίχων, ενώ το 
δάπεδο αποτελείται από πήλινες πλάκες, σε πολλές 
από τις οποίες διακρίνονται κατάλοιπα ερυθρού 
χρώματος. Στο μέσον της αίθουσας, διαμορφώνε-
ται δικιόνιο εν παραστάσι άνοιγμα κατά τον άξο-
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3. Αρχαία Τενέα. Tubuli και υπόκαυστα στο δωμάτιο 1.
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να Α-Δ, όπως τεκμηριώνεται από τις δύο κτιστές 
παραστάδες και τις δύο θεμελιώσεις κιόνων κάτω 
από το επίπεδο του δαπέδου. Ένας αράβδωτος 
σπόνδυλος κίονα και ένα ιωνικό κιονόκρανο εντο-
πίσθηκαν καταπεσμένα στο εσωτερικό της αίθου-
σας (εικ. 4). Κατά την ανασκαφική έρευνα του 
χώρου βρέθηκαν περί τα 75 νομίσματα.

Κρύα και χλιαρά δωμάτια  
Ανατολικά του apodyterium εντοπίζονται οι κρύοι 
και χλιαροί χώροι με επίκεντρο τη δεξαμενή (Δ4, 
Δ5 και Δ6), η οποία διαμορφώνεται εντός εγγε-
γραμμένης αψίδας. Η κατάβαση από τα βόρεια 
στο εσωτερικό της δεξαμενής διευκολύνεται μέσω 
μονής βαθμίδας. Απέναντι από αυτήν και εντός 
της αψίδας διατηρείται ημικυκλικό κλιμακωτό 
έδρανο. Όλες οι επιφάνειες της δεξαμενής φέρουν 
επάλειψη υδραυλικού κονιάματος και όπως δεί-

χνουν τα αποτμήματα μαρμαροθετημάτων και οι 
διάσπαρτες ψηφίδες που βρέθηκαν, η όψη του χώ-
ρου θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα επιμελημένη. Ω-
στόσο το μικρό μέγεθος της δεξαμενής δημιουργεί 
προβληματισμούς για την ικανή εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών που υποδέχονταν τα δυο caldaria της 
πρώτης οικοδομικής φάσης. Η ανασκαφική διερεύ-
νηση που είναι σε εξέλιξη θα επιβεβαιώσει ή όχι 
την ύπαρξη μεγαλύτερης δεξαμενής, που πιθανόν 
να διασώζεται σε άλλο σημείο των λουτρών. Με-
ταξύ της δεξαμενής και του δωματίου 1 αποκα-
λύφθηκε το δωμάτιο 4, το οποίο περιστοιχίζεται 
από ατομικούς λουτήρες και θρανία, δημιουργώ-
ντας τις κατάλληλες συνθήκες για χλιαρό ή κρύο 
λουτρό. 
Τέλος, το ανατολικό τμήμα του λουτρού 

καλύπτεται σε όλον τον άξονα Β-Ν από ενιαίο 
χώρο, ο οποίος έχει είσοδο στα βόρεια και απολή-
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γει στα νότια σε αψίδα, ενώ στο εσωτερικό του 
διατηρείται πήλινο δάπεδο σε εξαιρετικά καλή κα-
τάσταση. Ο συγκεκριμένος χώρος (Χρ1) φαίνεται 
ότι επηρεάστηκε από τις εκάστοτε παρεμβάσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στο μνημείο, ορίζοντας 
κάθε φορά διαφορετική λειτουργία, μέχρι που τον 
5ο αι. μ.Χ. κατέληξε στη σημερινή σωζόμενη μορ-
φή.

Χώροι παροχέτευσης και αποχέτευσης ύδατος 
Τα λουτρά προμηθεύονταν με νερό πιθανότατα 
από μια κεντρική πηγή υδροδότησης, η οποία δεν 
έχει ακόμη εντοπιστεί. Το νερό έφτανε σε μια επι-
μήκη αίθουσα (Υε) που σχετίζεται με υδροδοτική 
εγκατάσταση δυτικά του apodyterium.10 Αυτή απο-
τελείται από τρεις επιμέρους χώρους όπου φιλτρά-
ρονταν το νερό. Δυτικά της αψίδας του δωματίου 
3 βρέθηκαν αγωγοί απορροής υδάτων. Υδροδο-
τικές εγκαταστάσεις και βοηθητικοί χώροι εντοπί-
ζονται και στα βόρεια του λουτρικού συγκροτή-
ματος. Ένα φρέαρ βόρεια του δωματίου 1, μια 
ιδιαίτερα επιμελημένη υπαίθρια υδατοδεξαμενή 

(Υδ) αλλά και η βάση ενός πιθανότατα υδατό-
πυργου11 (Υδπ) προμήθευε με νερό τον λέβητα του 
βόρειου praefurnium. Με βοηθητικούς χώρους 
ταυτίζονται οι ημιυπόγειες και υπαίθριες συγχρό-
νως εγκαταστάσεις (Βχ) στα βορειοδυτικά του 
λουτρού, που σχετίζονται με το συγκείμενο prae-
furnium του δωματίου 2, και πιθανότατα εξυπηρε-
τούσαν στην αποθήκευση ξυλείας.12

Ανατολικά του λουτρικού συγκροτήματος 
ανασκάφηκε το 2020 έκταση 282 τ.μ. που περι-
λαμβάνει οικοδομικές νησίδες που οριοθετούνται 
από οδούς και παρόδους. Γενικότερα πρόκειται 
για ισχυρές κατασκευές που διαμορφώνουν 
χώρους στο εσωτερικό τους. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι εντοπίστηκαν κυρίως αντικείμενα εμπορικής 
δραστηριότητας, όπως ένας ενεπίγραφος χάλκινος 
ζυγός (εικ. 5), μυλόπετρες, γυάλινα και κεραμικά 
αγγεία πόσεως και κοσμητολογίας, ένα χάλκινο 
κοχλιάριο, κοσμήματα (εικ. 6), σιδερένια αντικεί-
μενα όπως, περόνες, πόρπες, ελάσματα και ήλοι. 
Κυρίως όμως βρέθηκαν πάνω από 300 νομίσμα-
τα,13 μεταξύ των οποίων, τέσσερις νομισματικοί θη-
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σαυροί, από τους οποίους ιδιαίτερα πλούσιος είναι 
ένας από εβδομήντα δύο χάλκινα νομίσματα του 
5ου αι. μ.Χ. Κυρίως όμως, ιδιαίτερα σημαντικός εί-
ναι ο θησαυρός από είκοσι εννέα σόλιδους, ένα 
τρεμίσιο (⅓ σόλιδου), των αυτοκρατόρων Μαρκια-
νού, Ιουστίνου Α΄ και Ιουστινιανού (περιόδου 450 
μ.Χ. έως 565 μ.Χ.), καθώς και ένα χρυσό δακτυ-
λίδι14 (εικ. 7). Εντοπίστηκε σε στρώμα καταστρο-
φής στην εσωτερική παρειά του τοίχου ενός από 
τους χώρους. Η εγκατάλειψη ενός θησαυρού, τόσο 
μεγάλης χρηματικής αξίας για την εποχή, πιθανό-
τατα συνδέεται με μια βεβιασμένη απομάκρυνση, η 
οποία έγινε πριν από τις επιδρομές των Αβαρο-
σλάβων στη περιοχή. Τα αίτια και οι συνθήκες 
εγκατάλειψης των κτηρίων είναι υπό διερεύνηση 
και ευελπιστούμε ότι θα δώσουν σημαντικά στοι-
χεία για το ιστορικό πλαίσιο του 6ου αι. μ.Χ.

Εγκαταστάσεις πρωιμότερες των λουτρών  
Σε όλες τις δομές των λουτρικών εγκαταστάσεων 
διαπιστώθηκε η επανάχρηση αρχιτεκτονικών με-
λών (εικ. 8), άριστου επιπέδου λιθοξοϊκής κατεργα-
σίας, τουλάχιστον από δύο διαφορετικά προγενέ-
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στερα κτίσματα. Τα τρίγλυφα, τα επιστύλια, τα 
γείσα, οι κίονες που εντοπίστηκαν και κυρίως τα 
δύο τμήματα από ραβδωτούς κίονες διαμέτρου 
0,74μ., υποδηλώνουν την ύπαρξη δημόσιων κτη-
ρίων Αρχαϊκής και Ελληνιστικής εποχής στην 
εγγύτητα των λουτρών.
Οι μοναδικές, ωστόσο, πρώιμες δομές που μέχρι 

στιγμής εντοπίστηκαν in situ, αφορούν στο αρχαϊκό 
φρέαρ, με εξάγωνο στόμιο, που βρέθηκε βόρεια 
του λουτρού, σε άμεση επαφή με την εξωτερική 
πλευρά της αψίδας του δωματίου 1. Περιμετρικά 
του φρέατος διαμορφώνεται χώρος από τοίχους σε 
συνεχόμενη διάταξη σχήματος Π, στο εσωτερικό 
του οποίου, σε στρώμα αρχαϊκής κεραμικής, εντο-
πίστηκε τμήμα μηρού από μαρμάρινο γλυπτό 
Αρχαϊκής περιόδου, κατασκευασμένο από παρια-
νό μάρμαρο. Δυτικά του φρέατος φαίνεται να απο-
λήγει τοίχος αρχαϊκών χρόνων με κατεύθυνση Α/Δ 
επάνω στον οποίο θεμελιώνεται το λουτρό. Η έρευ-
να στον συγκεκριμένο χώρο συνεχίζεται. 

Η επίχωση στο εσωτερικό του φρέατος, που 
έφθανε σε βάθος 15 μ., έδειξε ότι το συγκεκριμένο 
φρέαρ χρησιμοποιείτο για την προμήθεια νερού 
έως και την Υστερορωμαϊκή περίοδο. Στο πυθμένα 
του εντοπίστηκαν πάνω από 60 αμφορείς, μεταξύ 
των οποίων δέκα είναι ακέραιοι, και οινοχόες, 
νομίσματα Ρωμαϊκής και Υστερορωμαϊκής περιό-
δου, μια αιχμή σιδερένιου δόρατος, οστέινα, λίθινα 
και μεταλλικά αντικείμενα. Από τις ανώτερες 
επιχώσεις ανασύρθηκε σωρεία αρχιτεκτονικών 
μελών, Αρχαϊκής, Κλασικής και Ελληνιστικής 
περιόδου, επιζωγραφισμένες σίμες (εικ. 9), βάση 
μαρμάρινου αγαλματιδίου στο οποίο διατηρείται 
κεφάλι σκύλου και πόδια ανδρικής μορφής, κορ-
μός αγαλματιδίου γυμνής γυναικείας μορφής, πι-
θανόν στον τύπο της Αφροδίτης Κνιδίας (εικ. 10), 
το οποίο σύμφωνα με παράλληλα χρονολογείται 
στην ύστερη Ελληνιστική περίοδο (2ος αι. π.Χ.),15 
και άνω τμήμα γυμνού κορμού μαρμάρινου γυναι-
κείου αγαλματιδίου,16 πιθανόν στον τύπο της 
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Αφροδίτης λουόμενης, το οποίο σύμφωνα με πα-
ράλληλά17 του χρονολογείται στη Ρωμαϊκή εποχή 
(εικ. 11). Ο εντοπισμός των εν λόγω στοιχείων στις 
ανώτερες επιχώσεις μαρτυρά την άτακτη απόρ-

ριψή τους οπωσδήποτε σε μια χρονική περίοδο 
μετά την εγκατάλειψη του λουτρού και την παύση 
χρήσης του φρέατος.
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9. Επιζωγραφισμένες σίμες.

10. Τμήμα μαρμάρινου αγαλματιδίου Αφροδίτης.
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Το φρέαρ φαίνεται να σχετίζεται με αποθέτη 
Αρχαϊκής περιόδου που ανασκάφηκε αμέσως 
ανατολικά του. Στο εσωτερικό του λάκκου από-
θεσης εντοπίστηκε σωρεία κεραμικής, που χρο-
νολογείται από τον 7ο αι. π.Χ. έως και τον 5ο αι. 
π.Χ. που προσδιορίζει ουσιαστικά και την περίοδο 
χρήσης του, αλλά και μετάλλινα αντικείμενα. Το 
υλικό απόθεσης αφορά σε σφαιρικούς αρυβάλλους 
με διαδεδομένα μοτίβα του 6ου αι. π.Χ., σκύφους, 
τριφυλλόστομες οινοχόες και αλάβαστρα. Ο κύ-

ριος όγκος της απόθεσης αποτελείται από αγγεία 
μικρού μεγέθους, πολλά εκ των οποίων μικρο-
γραφικά, όπως κωνικές οινοχόες, αμφορίσκοι, 
πυξιδίσκες, φυάλες και καλαθίσκοι. Ξεχωρίζουν 
(εικ. 12-15) ο δαχτυλιόσχημος αρύβαλλος με πλα-
στικό χείλος που απεικονίζει κεφαλή σειρήνας, ο 
ωοειδής αρύβαλλος που φέρει δύο ζωφόρους με 
σκύλους μελανού χρώματος, ο ζωόμορφος αρύ-
βαλλος σε σχήμα λαγού, τα τρία ειδώλια αλόγων, 
ένα εκ των οποίων φέρει αναβάτη και χρονο-
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λογείται στον 7ο αι. π.Χ., και τα μετάλλινα αντι-
κείμενα αναθηματικού χαρακτήρα, όπως δύο ομοι-
ώματα τραπεζών.
Ο αναθηματικός χαρακτήρας του υλικού 

απόθεσης και η απουσία στοιχείων χρήσης του 
χώρου για ενταφιασμούς, μας δείχνουν ότι το 
περιεχόμενο του αποθέτη ξεφεύγει από την κα-
θημερινή ή πιο περιοδική οικιστική δραστηριότητα 
απορριμματικών ή αποθηκευτικών ενεργειών. Τα 
αντικείμενα είναι πιθανότατα εναποθέσεις ιδιαίτε-

ρου χαρακτήρα, οι οποίες συνδέονται με θρη-
σκευτικές εκδηλώσεις λατρείας και προσφορών, σε 
μια περίοδο σύγχρονη με τα αρχιτεκτονικά μέλη 
μνημειακών κτηρίων, που εντοπίστηκαν εντοιχι-
σμένα στο λουτρό και εντός του φρέατος, αλλά και 
με τα γλυπτά σπαράγματα που βρέθηκαν.

Επιγραφικές μαρτυρίες18 

Αξιόλογες είναι οι δύο επιγραφές που εντοπί-
στηκαν εντοιχισμένες στα τοιχία των λουτρικών 
εγκαταστάσεων. Η πρωιμότερη εξ αυτών είναι 
τμήμα δημόσιας επιγραφής πιθανότατα πάνω σε 
βάθρο αναθηματικού γλυπτού. Φέρει επιμελημένη 
επάλειψη υπόλευκου λεπτόκοκκου κονιάματος και 
επιζωγραφισμένο γείσο με ταινία ερυθρού χρώ-
ματος. Το κονίαμα διατηρείται κατά το ήμισυ και 
στην πίσω όψη, στοιχείο που υποδηλώνει πως το 
βάθρο ήταν περίοπτο. Η επιγραφή χρονολογείται 
στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., είναι έμμετρη τετρά-
στιχη στοιχηδόν και βρέθηκε μαζί με σύγχρονό της 
αργυρό οβολό κοπής Άργους. Σύμφωνα με την επι-
γραφή, το γλυπτό που πιθανότατα έφερε το βάθρο 
αφιερώθηκε στον ναό που υπήρχε σε εγγύτητα με 
τον χώρο των λουτρών (εικ. 16).

[——-Π]ΑΡΑ ΝΑΟΝ
[———]ΑΤΑΝ
[——ΗΥ]ΞΑΤΟ ΧΕΡΣΙΣ
[—ΙΕΡΟ]ΣΥΝΑΝ
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16. Επιγραφή του 5ου αι. π.Χ. και αργυρός οβολός Άργους.
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Η δεύτερη επιγραφή εντοπίζεται σε λίθινο βά-
θρο αγάλματος, χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. και 
φέρει το όνομα «ΤΕΙΣΑΝΔΡΙΔΑΣ» (εικ. 17). 
Ακόμη μια επιγραφή εντοπίστηκε σε έναν από 

τους χώρους εμπορικής δραστηριότητας (εικ. 18). 
Πρόκειται πιθανότατα για πήλινη σφραγίδα κε-
ραμέα με το όνομα «ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ». Το συγκεκρι-
μένο όνομα το συναντάμε πάλι ως όνομα Τενεάτη 
αθλητή στο παγκράτιο σε επιγραφή που χρονολο-
γείται το 150-175 μ.Χ. και καταγράφει τα ονόματα 
αθλητών που νίκησαν σε αγώνες. 

Θαυμα̣στὸς Ἐπικτήτου Τεν<ε>άτ̣η̣[ς]
πα̣ [νκράτιο]ν̣

Επιπλέον, στην επιφάνεια χάλκινου εμπορικού 
ζυγού,19 που βρέθηκε επίσης σε έναν από τους πα-
ραπάνω χώρους, εντοπίζεται εγχάρακτη επιγραφή 
«+ΕΥΤΥΧΙ» (εικ. 5). Τέλος, το όνομα πιθανότατα 
«ΕΠΑΓΑΘΟΥ» συναντάμε στην επιφάνεια μολύβ-
δινου αγωγού κυκλικής διατομής, μήκους 1,30 μ., ο 
οποίος προμήθευε με καθαρό νερό έναν από τους 
λουτήρες του λουτρού. Παρόμοιος αγωγός με την 
ίδια επιγραφή βρέθηκε στο αρχαίο λιμάνι των 
Κεγχρεών.20

Τα λουτρά της Τενέας προσομοιάζουν με 
λουτρά που ανεσκάφηκαν τόσο στην περιοχή της 
Κορίνθου,21 στην Αρχαία Επίδαυρο,22 στα Ίσθ-
μια23 και στην Ολυμπία24 αλλά φέρουν και σημα-
ντικές ομοιότητες με τα λουτρά στο Δίον,25 ακο-
λουθώντας τη τυπολογία της εποχής. Με βάση την 

διάκριση του Yegül, o τύπος του λουτρού της 
Τενέας είναι ο ασύμμετρος,26 και όπως τα περισσό-
τερα λουτρά στην ελληνική επικράτεια ακολουθεί 
τα ρωμαϊκά πρότυπα από την Πομπηία και την 
Καμπανία.27

Στην Ρωμαϊκή εποχή τα λουτρά αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο του κοινωνικού και ιδιωτικού 
βίου, ώστε να εξελιχθούν σε έναν ισχυρό κοινω-
νικό θεσμό, ιδιαίτερα δημοφιλή. Τα δημόσια λου-
τρά είναι ίσως το συνηθέστερο αρχιτεκτονικό είδος 
σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας.28 Σε κά-
θε πόλη, ακόμα και στις φαινομενικά μικρότερες, 
μεταξύ των δημόσιων κτηρίων της εντοπίζεται 
τουλάχιστον ένα λουτρό, για λόγους διασφάλισης 
της υγείας και της καθαρότητας των κατοίκων της. 
Ταυτόχρονα, η χρήση τους συνδέεται και με κοι-
νωνικές διεργασίες που εκτυλίσσονταν εντός 
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αυτών, όπως κοινωνική συνεύρεση, δημόσιες συ-
ζητήσεις, διασκέδαση και αναψυχή ακόμη και 
άθληση.29 Η πρόσβαση στα λουτρά επιτρέπονταν 
σε όλες τις κοινωνικές ομάδες της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, τόσο στους άνδρες, όσο και στις 
γυναίκες. Για την είσοδο στο λουτρό καταβαλ-
λόταν το βαλανικό (balaneaticum) ή επίλουτρο, 
εισιτήριο δηλαδή μικρής αξίας που ανά περιοχές 
άγγιζε και τα δώδεκα νούμμια.30 Oι κανόνες λει-
τουργίας ενός λουτρού διέφεραν από περίοδο σε 
περίοδο. Στην περίοδο του Αδριανού, εκδόθηκε 
νόμος που απαγορεύει την ταυτόχρονη χρήση των 
λουτρών από άνδρες και γυναίκες, οπότε σε 
περίπτωση που δεν υπήρχε η πρόβλεψη για ανδρι-
κούς και γυναικείους χώρους αντίστοιχα, διαφορο-
ποιούντο ώστε να μην χρησιμοποιούντο ταυτό-
χρονα.31 Ωστόσο, άλλοι αυτοκράτορες φαίνεται να 
επέτρεπαν την ταυτόχρονη χρήση του λουτρού από 
άντρες και γυναίκες.32 Έτσι, τα λουτρά συνήθως 
λειτουργούσαν καθημερινά και υπήρχε διαφορο-
ποίηση στις ώρες,33 ή/ και τις ημέρες χρήσης34 τους 
από άνδρες και γυναίκες.
Τα δημόσια λουτρά ως θεσμός εξυπηρετούσαν 

την προβολή της εξουσίας του εκάστοτε αυτοκρά-
τορα της Ρώμης,35 υποδηλώνοντας σαφώς την 
φροντίδα προς τους υπηκόους, υπογραμμίζοντας 
την ευπραγία της ρωμαϊκής κυριαρχίας.36 Ο 
σχεδιασμός τους σε ορισμένες περιόδους ακολου-
θούσε πρότυπα από τη Ρώμη37 και την χρηματοδό-
τηση τους αναλάμβανε είτε ο ίδιος ο αυτοκράτο-
ρας είτε τοπικοί άρχοντες, ως πατρωνία για να 
αναδείξουν την προσφορά τους.38 Η αρχιτεκτονική 
τους, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωνε τοπικές 
προτιμήσεις, υποδήλωνε μία ρωμαϊκή παράδοση σε 
σχέση με τον εν λόγω θεσμό, που οφειλόταν και 
στην αστικοποίηση της περιόδου,39 σύνηθες στοι-
χείο και σε άλλα δημόσια κτήρια, όπως οι ναοί, οι 
γέφυρες και τα υδραγωγεία.40 Η ακολουθία αυτή 
των διαφόρων προτύπων δόμησης των δημοσίων 
λουτρών στην Ρώμη ανάλογα με τον αυτοκράτορα 
που βρισκόταν στην εξουσία, είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμη στην περίπτωση της αξιολόγησης ενός λου-
τρού, όπως αυτό της Τενέας, καθώς δύναται να 
προσφέρει στοιχεία χρονολόγησης της χρήσης του, 
αφού ασφαλώς διακριθούν πρωτίστως και με σα-
φήνεια οι διαφορετικές φάσεις δόμησης και ανα-
κατασκευής του μνημείου στις διάφορες περιόδους 
λειτουργίας του.
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ABSTRACT

Ancient Tenea 
The excavation brings to light the ancient city. New evidence from the excavation of 2019-2020 

      

  

Themes in Archaeology 2021, 5(1): 6 - 21 

In 2019, the work of the systematic archaeological research program of ancient Tenea, brought to light a roman 
bath complex, unveiling the first public building of the city, in a short distance from the residential facilities found 
in 2018. The numerous architectural members of the Archaic and Hellenistic period found in second use in the 
walls, alongside an archaic hexagonal well and an archaic deposit located in direct contact with the baths, indicate 
the existence of earlier large public buildings in the vicinity of the bath complex. Archaeological evidence such as 
the discovery of facilities of commercial activity to the east of the baths, prove the social character of the building 
as civic where wider everyday life activities were taking place.

Key words: Ancient Tenea, Chiliomodi, Roman Baths, Archaic Deposit, Tenedos, Inscriptions, Numismatic Hoard, Sculptures
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